
 

 

 

Lappmarkens släkt och bygdeforskare 

Styrelsemöte 14 juni 2016  kl 10 i Tingshuset 

Närvarande: Carina Strömberg, Evonne Sandqvist, Robin Ramstedt och 

Kristine Grönlund 
 
Föregående protokoll  
           Finns på hemsidan  

Ekonomi 

 Ekonomiska rapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

 Beslut att köpa in nya datorer och en frys. Frysen ska delas med Fotoarkivet. 

 

Släktforskardagarna 

 Lägesrapport och diskussion.  

            Carina gör schema över hur vi ska jobba under dagarna. Det är 6 medlemmar som ska          

            arbeta som volontärer förutom de som  

 anmälningar till föreläsningar 

            Vi måste anmäla intresse till Carina om vilka föreläsningar vi vill gå på. 

 Buss kostar 9000 kr 

            Det bestämdes att vi ska annonsera i Vma aktuellt för att ta reda på om det finns något   

            intresse av att hyra en buss. 

 Ombud till stämman 

            Ingalena utses till föreningens ombud. 

 

Bidragsansökningar 

 Kulturellt verksamhetsbidrag på 4000kr är beviljat från Vma kommun. 

            Bygdeavgiftsmedel och bidrag från Gustav VI Adolfs fond är rekvirerat. 

 

Hemsidan 

 Hemsidan är så gott som klar det är bara en del småjusteringar kvar. Arbetet med Sara        

           Idenfors är avslutat men eventuellt kommer ett supportavtal tecknas med henne. 

 

Doroteaborna 

 Årets släktbok – prisutdelning på banketten Sfd.  

            Det ska utses en person som ska representera föreningen vid prisutdelningen.                      

            Ingalena har gjort klart boken om Risbäck (164sid) och vi beslutar att trycka 200 ex. 

 

Böcker 

 Bokgåvor – en bokgåva från SVAR  

 Bokinköp – böcker av Lauritz och Gamla byar i Vilhelmina 

 

Inbjudningar och kallelser 

             Inga nya. 

 

Nybyggarveckan 

 Flygar Olivia tisdag, onsdag, torsdag 12.00 – 14.00 

            Carina ska vara där på tisdag. 

            Evonne är där på onsdag och torsdag. 

 Öppet hus fredag och lördag 11.00 – 15.00 

           Till de dagarna behövs personal som kan släktforska. Evonne lovar att baka (mjölkfritt) 

 

 

 



Övriga medlemsaktiviteter 

 Surströmming i Varpsjö 27 augusti 

            Vi ska annonsera i Åsele Nytt, Dorotea bladet och Vma aktuellt. 

            Till den här aktiviteten behövs personal till köket. 

 Aktivitet för våra frivilliga planeras under hösten. 

 

Studiecirklar 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan - pågår 

 Namn åt de döda, Nådd - pågår 

 

Tjocka släkten 

 Packning nr 3/2016. Det bestämmer vi till hösten. 

 

Möten 

 Nästa styrelsemöte blir den 11/8 kl 13.00 

 

 

 

 

Kristine Grönlund   Carina Strömberg  

Sekreterare    Ordförande 


